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Beste Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes, 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen van cv de Krutjesrapers.  

De voorbereidingen voor het nieuwe carnavalsseizoen zijn in volle gang. 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om er weer een geweldig 

carnavalsfeest van te maken.  

De wagenbouwers zijn gestart met het bouwen van een prachtige wagen 

en de commissies zijn druk bezig met hun voorbereidingen. Ook zijn een 

groot aantal artiesten aan het repeteren voor de zittingsavonden en is de 

nieuwe prins in de voorbereiding op wat komen gaat.  

De vrijwilligers van de vereniging hebben veel zin in het nieuwe 

carnavalsseizoen. Wij hopen u ook! 

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. Ook 

ontvangen wij u graag met het 11-11 bal op 10 november 2018 in de 

Zwaan. 

Met carnavaleske groet,  

cv de Krutjesrapers 

 

11-11 bal: Wie wordt die nieuwe prins? 

Op 10 november 2018 is het zover. Wij presenteren u het 11-11 bal. Ook dit 

jaar vind de avond plaats in de grote zaal van de Zwaan. Tijdens deze avond 

nemen wij afscheid van prins Wim, die na een geweldig carnavalsjaar plaats 

zal maken voor de nieuwe prins carnaval. 

De zaal opent om 20.11 uur. De bekendmaking zal 

plaatsvinden om 23.11. Wij hopen u allen te zien op 

het 11-11 bal! 

 

 

Geplande evenementen 2018 

31-10-2018 

Algemene ledenvergadering 

20.30u in De Zwaan 

10-11-2018 

11-11 bal in De Zwaan vanaf 

20.00u. Onthulling om 23.11u. 

17-11-2018 

Champagne drinken met de 

nieuwe Prins in café De Zwaan 

vanaf 21.00u. 

 

Belangrijke mededeling 

namens het bestuur 

Tijdens de ledenvergadering 

zullen Flip Spooren en Ronald 

Brekelmans worden voordragen 

om toe te treden tot het bestuur 

van CV de Krutjesrapers. Ook zal 

het financieel jaaroverzicht 

gepresenteerd worden en de 

plannen voor komend jaar.  

De algemene ledenvergadering 

zal zijn op woensdag 31 oktober 

om 20.30u in de Zwaan. 

 



De aanwijzingen 

Bent u ook nieuwsgierig naar die ene persoon uit Krutjesgat die vooropgaat 

met carnaval in 2019? 

Aanwijzing 1 - op maandag 15 oktober 2018 

Aanwijzing 2 - op maandag 22 oktober 2018 

Aanwijzing 3 - op maandag 29 oktober 2018 

Aanwijzing 4 - op maandag 5 november 2018 

 

De aanwijzingen kunt u vinden op www.dekrutjesrapers.nl, op de Facebook-

pagina en op ons YouTube kanaal. 

 

Wie op basis van de aanwijzingen denkt te weten wie het wordt, kan 

meedingen naar een diner voor twee. 

Noteer de naam van de nieuwe persoon samen met uw eigen naam, adres 

en telefoonnummer op en stuur naar: 

Per e-mail naar het mailadres van wiewordthet@dekrutjesrapers.nl of in een 

gesloten envelop inleveren bij Cafetaria Spierings, Nieuwstraat 17 in Son. Per 

persoon kan maximaal één oplossing worden ingezonden. 

Inzending sluit op zaterdag 10 november 2018 om 11.11u precies. 

 

Diner carnavalesk 

Het Diner Carnavalesk is een culinair hoogstaand diner dat in 2019 voor de 

12de keer wordt georganiseerd. 

Voor een vriendelijk bedrag van € 55,55 per persoon (excl. drankjes) kunt u 

deelnemen aan een gastronomisch 5-gangen diner. Het menu is exclusief 

voor deze gelegenheid samengesteld door chefkok Hans van de Loo zelf. 

Leden van de raad van elf en het bestuur zullen het team van La Sonnerie 

assisteren in de bediening. Tijdens het diner worden er verrassende 

optredens verzorgd door enkele artiesten. 

Met uw deelname aan dit diner sponsort u cv de Krutjesrapers. Met behulp 

van de opbrengst kan cv de Krutjesrapers nieuwe activiteiten blijven 

ontplooien voor o.a. het ziekenbezoek, de seniorenmiddag en de jeugd van 

Son en Breugel. 

In de ledenenvelop die u eind december, begin januari ontvangt treft u de 

uitnodiging aan om te reserveren.  

 

 

 

 

 

De carnavalskrant 

De commissie van de carnavalskrant 

is druk doende met het samenstellen 

van de nieuwe carnavalskrant.  

De artikelen worden geschreven, 

adverteerders worden benaderd en 

de foto’s  worden uitgezocht. 

Lijkt het je leuk om een bijdrage te 

leveren? Bijvoorbeeld door een 

artikel te schrijven? Of heb je een 

leuk idee voor de carnavalskrant? 

Schroom niet en mail naar: 

carnavalskrant@dekrutjesrapers.nl 

Dit jaar bezorgen wij de 

carnavalskrant op zaterdag 2 

februari 2019.   
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